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Elbląg: rosnące miasto (growing city) - koncepcja reurbanizacji centrum Elbląga

autorzy: Veronika Goldsteinova, Michał Paczek, Paweł Sobański

Nasz pomysł opiera się na czerpaniu z dwojako rozumianej historii - historii miasta i historii
mieszkańców, które zbiegły się dopiero w roku 1945 - tożsamości Elbląga i tożsamości jego
mieszkańców. Marka miasta, jaką proponujemy - "rosnące miasto", bierze się właśnie z historii.
Reaktywacja miasta po zniszczeniach wojennych przez nowych mieszkańców w latach 40. i 50., a
następnie odbudowa Starego Miasta, która postępuje etapowo od lat 70., skojarzyły nam się z
rosnącą trawą, metaforą nieustannego procesu powstawania i zmieniania się miasta. Podobnie w
etapach miałoby nastąpić zainwestowanie Wyspy Spichrzów, które proponujemy.
Tożsamością mieszkańców, którą zamierzamy tylko przypomnieć, jest fakt, że pokolenie ich
rodziców i dziadków to ludzie, którzy po II wojnie światowej przywrócili do życia opuszczone
przez poprzednich mieszkańców miasto, podnieśli je z ruin, uruchomili jego zakłady, fabryki,
kawiarnie i sklepy. Jesteśmy przekonani, że z takiej historii Elblążanie mogą być dumni, dlatego
proponujemy im gry miejskie, związane z pierwszymi krokami w nowej Polsce po tragedii II
wojny.
Chcemy także zachęcić Elblążan do artystycznej aktywności, przekonać ich, że sami są w stanie
tworzyć swoją kulturę, stąd proponujemy otwarty festiwal tworzenia własnych rzeźb przez
dorosłych i dzieci.
Podczas gdy historia mieszkańców interesuje nas tylko dwa pokolenia wstecz, czerpiemy
głębiej z historii miasta, szukając sposobu na reurbanizację opustoszałego terenu Wyspy Spichrzów.
Planujemy przywrócenie miastu sylwety wyspy, poprzez zobligowanie inwestorów do umieszczania
funkcji mieszkalnych, handlowych i usługowych, w bryłach przypominających dawne spichlerze. Z
historycznej siatki ulic na Wyspie zaczerpnęliśmy podział inwestycji na 5 etapów, których
stopniowa realizacja sprawi, że proces wzrastania "nowego miasta" będzie dostrzegalny i łatwy do
skojarzenia z trwającymi od 30 lat zmianami Starego Miasta.
Ponieważ istotną cechą terenu centrum Elbląga jest kontrast zabudowy z pewną pustką, która czeka
na wypełnienie, chcemy również po zachodniej stronie pozostawić naturalną przeciwwagę do
mających powstać budynków. Będzie to nowy park miejski, w centralnej części, naprzeciw katedry.
Znajdzie się w nim miejsce na ekspozycję wykonanych przez mieszkańców podczas otwartego
festiwalu rzeźb, a także na amfiteatr. Proponujemy także nowy plac miejski, na którym mogłyby
odbywać się wszelkie happeningi, imprezy miejskie a także integracyjne pikniki na zakończenie
kolejnych edycji gier miejskich - wszystko co służyłoby spotkaniom mieszkańców i budowaniu
więzi społecznych.
Kolejnym istotnym wątkiem historii Elbląga jest jego portowa tradycja. Zamierzamy odnowić ruch
na rzece i kanale miejskim, poprzez udostępnienie wszelkich aktywności wodnych, takich jak
przejażdżki kajakiem, rowerem wodnym, wyścigi własnoręcznie zrobionych łodzi, czy
uruchomienie portu pasażerskiego i umożliwienie rejsów wycieczkowych większymi jednostkami,
do miast - partnerów Elbląga z czasów Związku Hanzeatyckiego - Gdańska, Królewca i Torunia.

